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2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١ 
                              

  
      

   
  

  ھي كل ما لھ كتلھ وحجم  أو ھي كل ما لھ كتلھ ویشغل حیز من الفراغ -: المـــــــــادة

           - : والفیزیائیة الكیمیائیة الخواص من كثیر فى بعضھا عن المواد تختلف

  : الخواص الفیزیائیة مثل 
  درجة الغلیان      – ٦      . درجة االنصھار  -٥.    الكثافة  - ٤     . الرائحة  -٣       . الطعم  -٢     . اللون  -١
       .التوصیل الحراري  -٩.                التوصیل الكھربي – ٨  .الصالبة  – ٧

  .النشاط الكیمیائي  – :  الخواص الكیمیائیة مثل 
  

  اللون والطعم والرائحة: أوالً 
  

  : لون والطعم والرائحة فمثال یمكن التمییز بین المواد عن طریق ال
         عن طریق الطعم   ملح الطعام السكر و یمكن التمییز بین  -١
  عن طریق الرائحة            العطرالخل و یمكن التمییز بین  -٢
  عن طریق اللونیمكن التمییز بین الذھب والنحاس و الحدید و الفضة  -٣

  مثل الماء واكسیجین الھواء الجوى ھناك مواد لیس لھا لون وال طعم وال رائحة
  ومع ذلك یمكن التمییز بینھا عن طریق خواص اخرى 

  

                          المادة و الكثافة : انیا ث    
                          

  

  
  ؟ ٣سم/جم ٢.٧كثافة األلومنیوم :  ماذا یعنى أن

  ٣سم/جم٢.٧=من االلومنیوم٣سم١او كتلة  ٣سم/جم ٢.٧كتلة وحدة الحجوم من األلومنیوم تساوى : اى ان 
  
  

   تھاكثافالمواد فى الماء و العالقة بین طفو اوغوص توضح تجربة 
  حوض بة ماء قطعة من الخشب و قطعة من الفللین و قطعة من الثلج : االدوات 

  و بقعة من الزیت و مسمار حدید و عملة معدنیة
  ة قطعة من الخشب و الفللیننحضر حوض بة ماء و نضع فی : الخطوات 

   عملة معدنیةو مسمار حدید و و بقعة من الزیت و قطعة من الثلج  
  تغوص فى الماء و تطفو باقى المواد و العملة المعدنیة ان مسمار الحدید نالحظ:المالحظة 

  سطح الماء فوقالمواد االقل كثافة من الماء تطفو  -١ :االستنتاج
  تغوص فى الماء د االكبر كثافة من الماءو الموا  -٢              

  الكثافةان المواد تختلف عن بعضھا من حیث  -٣             



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢ 
  

   الكثافة على حیاتیة تطبیقات

  االجابة  علل لما یاتى

  ال یستخدم  الماء فى إطفاء حرائق البترول؟  -١
  

حری��ق ألن كثاف��ة  البت��رول أق��ل م��ن كثاف��ة الم��اء فیطف��و عل��ى س��طح الم��اء ویظ��ل ال
  مشتعال 

ترتفع البالونات المملوءة بغاز الھیدروجین   -٢
  أو الھیلیوم المستخدمة فى اإلحتفاالت العلى؟  

  ألن ھذة  الغازات كثافتھا أقل من كثافة الھواء فترتفع البالونات الى اعلى

تطف��و قطع��ة م��ن الخش��ب عل��ى س��طح الم��اء  -٣
  بینما مسمار الحدید  یغوص فى الماء

  الخشب اقل من كثافة الماء ولذلك تطفو عل سطح الماءالن كثافة 
  یغوص فى الماءاما كثافة الحدید اكبر من كثافة الماء ولذلك 

یمكن التعرف على ان الل�بن نق�ى او مخل�وط  -٤
   بالماء؟

  كان اللبن نقى  ٣سم/جم١.٠٣=ذلك بتعیین كثافة اللبن اذا كانت  و
  ن مغشوش اى مخلوط بالماءكان اللب ٣سم/جم١.٠٣و اذا كانت ال تساوى

  

  معلومة اثرائیة 
  ؟إستطاع أرشمیدس إكتشاف تاج مصنوع من الذھب مخلوط بالنحاس  علل

   .ألن كثافة الذھب المخلوط بالنحاس تختلف عن كثافة الذھب النقى  

  
  الحجوم المتساویة من  المواد المختلفة لھا كتل مختلفة؟ بسبب اختالف الكثافة: علل
  المتساویة من المواد المختلفة لھا حجوم مختلفة ؟ بسبب اختالف الكثافة الكتل: علل

  
  اختار من بین االقواس 

  من الحدید ٣سم ١٠كثافة )  تساوى   –اصغر من  –اكبر من (من الحدید  ٣سم ١٠٠كثافة 

  
  

  الحجم  الكتلة

    ھو مقدار ما یشغلھ الجسم من فراغ  ھي مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة 

  ) ٣سم( وحدة قیاس الحجم ھي    ) كجم ( او الكیلو جرام) .جم( حدة قیاس الكتلة ھي الجرام و

    :تعیین الكتلة بإستخدام و یمكن 
   الحساس المیزاناو  المیزان المعتاد -١
  لمعتادانعین كتلة جسم صلب باستخدام المیزان الحساس او المیزان  

  ١ك - ٢ك= نعین كتلة سائل -٢
  

    :بإستخدام  الحجمن تعییو یمكن 
  تعیین حجم سائل بإستخدام المخبار المدرج   -١
  ویمكن تعین حجم جسم صلب غیر منتظم الشكل -٢

 ١ح- ٢ح=    
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  ل                        لمسائ                      
 جم ؟  ١٢٨وكتلتھ  ٣سم ٦٤أوجد كثافة األلمونیوم باستخدام مكعب من األلمونیوم حجمھ -١
 أحسب كثافة الحدید ؟. جم  ٣٦٠وكتلتھا   ٣سم ١٢قطعة من الحدید حجمھا -٢
  جم  ١٢٠جم ، وكتلتھ وبھ السائل ھي  ٨٠في تجربة لتعیین كثافة سائل وجد أن كتلة الكأس فارغ -٣

 ، أوجد كثافة السائل ؟  ٣سم ٢٠حجم السائل    ، كما أن 
 ؟ المعدنأحسب كثافة   ٣سم ٨٢من الماء فارتفع إلى  ٣سم ٧٠درج بھ جم غمرت في مخبار م ٣٦قطعة من المعدن كتلتھا -٤
  أوجد كثافتھ ، ثم بین ھل یغوص في الماء أم یطفو ؟ ولماذا ؟ – ٣سم ١٢جرام ، وحجمھ  ٦جسم كتلتھ ٥
، حج�م الم�اء  ٣مس� ٨٠حج�م الم�اء ف�ي المخب�ار الم�درج     : في تجربة لتعیین كثافة قطعة م�ن ال�زلط ت�م تس�جیل البیان�ات التالی�ة -٦

  جم إحسب من ذلك كثافة قطعة الزلط ؟ ١٦٠، كتلة قطعة الزلط  ٣سم ١٢٠وقطعة الزلط المغمورة بة 
  

  :المادة ودرجة اإلنصھار : ثالثاً 
  

  درجة الغلیان  درجة االنصھار

  ھي درجة الحرارة التي تتحول عندھا المادة
  من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 

  ارة التي تتحول عندھا المادةھي درجة الحر
  من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة 

  درجة انصھار الجلید صفر درجة مئویة؟ :ماذا یعنى ان 
اى ان الجلی�د یتح�ول م��ن الحال�ة الص�لبة ال��ى الحال�ة الس�ائلة عن��د  

  صفر درجة مئویة

  درجة مئویة؟ ١٠٠درجة غلیان الماء  :ماذا یعنى ان 
ول م�ن الحال�ة الس�ائلة ال�ى الحال�ة الغازی�ة عن�د اى ان الماء یتح� 

  درجة مئویة ١٠٠
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  : درجة اإلنصھار من حیثتوضیح إختالف المواد عن بعضھا تجربة 
  حامل حدید–ترمومتر  –شمع  –ثلج مجروش  -اناء زجاجى –حمام مائى : االدوات 

   :الخطوات 
   .إناء مملوء بثلج مجروش ونضع فیة نحضر حمام مائي -١
  .نتظر فترة نضع الحمام المائي على لھب ون -٢
  التى یبدا عندھا انصھار الثلج  نعین درجة الحرارة  -٣
  التى یبدا عندھا انصھار الشمع نعین درجة الحرارة الشمع بستبدل الثلج ن -٤

  .عن درجة انصھار الشمع تختلف درجة إنصھار الثلج  :المالحظة 
  .نصھار اال ةدرج من حیثعضھا عن بتختلف المواد ان  :اإلستنتاج 

  

  ) .الشمع والزبد والثلج : مثل (  بعض المواد درجة إنصھارھا منخفضة
  ) الحدید والنحاس واأللمونیوم وملح الطعام : مثل (  وبعض المواد  درجة إنصھاره مرتفعة

  

  : االنصھار درجة على حیاتیة تطبیقات

    

  االجابة  علل لما یاتى

  : حتى یسھل تشكیلھا و خلطھا بمعادن اخرى لعمل السبائك مثل   المعادن؟ یقوم الصناع بصھر -١
  .التى  تستخدم في صناعة الحلي :سبیكةالذھب والنحاس   -١
.         التى تستخدم في صناعة  ملفات التسخین فى المكواة:و سبیكة النیكل كروم  -٢
  نى الطھى و سبیكة الصلب الذي ال یصدأ التى تستخدم فى صناعة اوا -٣
  

یستخدم االلومنیوم اوسبیكة الصلب ال�ذي ال  -٢
  یصدأ في صناعة أواني الطھي؟ 

  النة جید التوصیل للحرارة ودرجة انصھارة عالیة

تتح��ول قطع��ة م��ن ال��ثلج ال��ى م��اء س��ائل اذا  -٣
  تركت فترة من الزمن فى الجو العادى

  انصھارھا الن قطعة الثلج تكتسب كمیة من الطاقة الحراریة تؤدى الى

  بسبب اختالف درجة غلیان مكونات زیت البترول عن بعضھا  یمكن فصل مكونات زیت البترول بالتسخین -٤

  
  

  - : المادة والصالبة : ابعاً ر
  
  :تنقسم المواد من حیث الصالبة إلى  

  مواد ال تلین بالتسخین  مواد تلین بالتسخین  مواد لینة في درجات الحرارة العادیة

  یصعب تشكیلھا  یسھل تشكیلھا  یلھایسھل تشك

  الفحم والكبریت:   مثل   )كالحدید والنحاس(المعادن : مثل   المطاط: مثل 

  :والصالبة المادة على حیاتیة تطبیقات

  

  االجابة  علل لما یاتى

تس�تخدم أس��یاخ م�ن الحدی��د ف��ي خرس�انة المب��اني وال تس��تخدم  -١
  أسیاخ من النحاس؟  

  من النحاسالن الحدید اكثر صالبة 

  الن المعادن تلین بالتسخین اما الفحم والكبریت ال تلین بالتسخین  یسھل تشكیل المعادن بینما یصعب تشكیل الفحم والكبریت؟ -٢
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  : ي المادة والتوصیل الكھرب: خامساً                                                       
  
  :تنقسم المواد من حیث التوصیل الكھربى إلى  

  مواد ردیئة التوصیل للكھرباء  مواد جیدة التوصیل للكھرباء

  الغازات -٣  بعض المحالیل -٢  الصلبة الموادبعض  ١  بعض المحالیل -٢  المعادن -١

النح�اس  –الحدید : مثل 
  األلومنیوم –

األحماض و القلویات و : مثل 
مث��ل محل��ول  محالی��ل األم��الح

  كلورید الصودیوم في الماء

الخش�����������ب و :مث�����������ل 
البالس����تیك و الكبری����ت 

  والفوسفور

محل���ول الس���كر ف���ي : مث���ل 
ومحل���ول كلوری���د  –الم���اء 

  الھیدروجین في البنزین

 -األكسجین: مثل 
  الھیدروجینو

  الكھربي والتوصیل المادة على حیاتیة تطبیقات

  االجابة  علل لما یاتى

  ألنھا جیدة التوصیل للكھرباء  رباء من النحاس أو األلومنیوم؟  تصنع أسالك الكھ -١

  ألن البالستیك من المواد ردیئة التوصیل للكھرباء  تغلف اسالك الكھرباء بطبقة من البالستیك -٢

علل یصنع مق�بض المف�ك م�ن البالس�تیك أو الخش�ب ف�ي ح�ین  -٣
  یصنع المفك نفسھ من الحدید الصلب ؟

خشب من المواد ردیئة التوصیل للكھرب�اء ام�ا ألن البالستیك أو ال
  الحدید من المواد جیدة التوصیل للكھرباء ودرجة صالبتة عالیة

  

  -: المادة والتوصیل الحراري : سادساً                                                       
  
  تنقسم المواد من حیث التوصیل الحراري إلى  

  مواد ردیئة التوصیل للحرارة  حرارةمواد جیدة التوصیل لل

  الخشب والبالستیك:  مثل   )حدید ، نحاس ، ألومنیوم ( المعادن : مثل 

  

  الحرارى والتوصیل المادة على حیاتیة تطبیقات

  االجابة  علل لما یاتى

  انصھارھا عالیة ودرجة.ألنھا جیدة التوصیل للحرارة   تصنع أواني الطھي من األلومنیوم او الصلب الذى ال یصدأ؟ -١

  ألنھا ردیئة التوصیل للحرارة  تصنع مقابض أواني الطھي من الخشب أو البالستیك ؟ -٢

  

   -: المادة والنشاط الكیمیائي : سابعاً                                                       
  

  :عن بعضھا في النشاط الكیمیائي وتنقسم إلى  لفلزاتایقاس النشاط الكیمیائي للمادة بدرجة تفاعلھا مع األكسجین  وتختلف 

  ضعیفة النشاط  الكیمیائي عناصر-٣  )نشطة نسبیا (اقل نشاطا اى  عناصر -٢  نشطة جدا  كیمیائیا عناصر-١

  أكسجین مع  بسرعة  النھا تتفاعل
  لھواء الرطبا

النھا تتفاعل م�ع األكس�جین بع�د فت�رة  م�ن 
  الزمن قد تصل إلى عدة أیام 

  نھا تتفاعل مع األكسجین بصعوبة ال

  الفضة  والبالتین الذھب و: مثل   مونیوملالحدید والنحاس واال: مثل   الصودیوم و البوتاسیوم: مثل 
  و النیكل و الكروم

یحفظ الص�ودیوم و البوتاس�یوم تح�ت  :علل
  سطح الكیروسین ؟

عناصر نشطة ج�دا  كیمیائی�ا تتفاع�ل  النھا 
  ء الرطببسرعة مع اكسیجین الھوا

ط��الء الكب��اري المعدنی��ة وأعم��دة : عل��ل-١
  لحمایتھا من الصدأ  اإلنارة من وقت الخر؟

تغطی����ة قط����ع غی����ار الس����یارات :  عل����ل-٢
  .لحمایتھا من الصدأ   بطبقة من الشحم؟

غس��ل أوان��ي الطھ��ي المص��نوعة :  عل��ل-٣
   من األلومنیوم بجسم خشن؟

عل�����ى المتكون�����ة الص�����دأ إلزال�����ة طبق�����ة  
  )أللومنیومأكسید ا(سطحھا

یس��تخدم ال��ذھب الفض��ة والبالت��ین  عل��ل -١
  في صناعة الحلــي؟

مم����ا  بس����بب ض����عف نش����اطھا الكیمی����ائى 
  یجعلھا تحتفظ ببریقھا لفترة طویلة
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   .إختالف  الـمـواد عـن بـعـضھـا  فـي ا لـخـواص الكیمـیـائیـة ):علل(
ـجــیـن بـسـرعــة ومــواد تـتـفــاعــل مـع سفـاعـل مع األكھنـاك مــواد تـتـبسبب اختالف سرعة تفاعلھا مع االكسیجین ف 

  األكـسجــیــن بــعــد فـتـرة ومـواد تـتـفاعــل مـع األكسـجیـن بـصعــوبــة

  
  
  

  المادة تتكون من جزیئات و الجزیئات تتكون من ذرات

  یھ خواص المادةھو أصغر جزء من المادة یمكن أن یوجد على حالة إنفراد وتتضح ف:  الجزئ تعریف

   :؟ ان المادة تتكون من جزیئات وضحى بالتجربة 
  میزان رقمى --   كمیة من العطر  --   ةزجاج  :  االدوات

  بالمیزان الرقمى  ھاونعین كتلت ةزجاجال من العطر فينضع كمیة  - ١:   الخطوات
  كن االخر من الغرفةالرنتقل إلى ثم نفترة زمنیة  الغرفة اركان  إحدفى  ھانترك -٢            

  نتشار رائحة العطر فى الغرفة  وا -٢الزجاجة تقل كتلة  - ١نالحظ   : ةالحظالم
  تسمى جزیئات  ھذة االجزاء تجزأت إلى أجزاء صغیرة  العطر مادة ان  :    التفسیر

   ان المادة تتكون من جزیئات -١:  االستنتاج 
  یمكن أن یوجد على حالة إنفراد وتتضح فیھ خواص المادة ھو أصغر جزء من المادة الجزئ -٢               

  جزیئات المادة بینھا مسافات بینیة  -٢    جزیئات المادة فى حالة حركة مستمرة - ١  المادة جزیئات خواص 

  جزیئات المادة بینھا قوة ترابط و تماسك --٣                              

   :حالة حركة مستمرة أن جزیئات المادة في وضحى بالتجربة
  من مسحوق برمنجانات البوتاسیوم البنفسجیة  قلیل  – كاس بة ماء  :االدوات

  كمیة صغیرة من مسحوق برمنجانات البوتاسیوم البنفسجیةبة ضع نحضر كاس بة ماء ون  :الخطوات 
  من الزمن ترك الكأس لفترةو ن  
    تلون الماء باللون البنفسجى  : ةالحظالم 

  . في حالة حركة مستمرة المادةأن جزیئات  :جاإلستنتا

 

  :    بینھا مسافات بینیة جزیئات المادة ان وضحى بالتجربة
   كحول –ماء  –خبار مدرج م    :   االدوات

   مدرج من الماء في مخبار ٣سم ٣٠٠ نضع  -١   : التجربة  
  -.إلى الماء  من الكحول٣سم ٢٠٠و نضیف-٢               
   ٣سم ٥٠٠حجم المخلوط أقل من  :ة الحظالم 
  جزیئات الماءبین المسافات البینیة  انتشرت فى بعض جزیئات الكحول    :   التفسیر 
  المادة بینھا مسافات بینیةأن جزیئات    : اإلستنتاج 

  ھى الفراغات الموجودة بین جزیئات المادة:  المسافات البینیة

  االجابة  علل لما یاتى

ح الطع�ام عن�د وض�عة ف�ى ك�وب ب�ة م�اء لفت�رة اختفاء قلیل من مل�
  من الزمن ؟

بعض جزیئات ملح الطعام فى المسافات البینیة بسبب انتشار 
  الموجودة بین جزیئات الماء

جحم مخلوط م�ن الم�اء و الكح�ول اق�ل م�ن مجم�وع حجمھم�ا قب�ل 
  الخلط؟

الن بع����ض جزیئ����ات الكح����ول انتش����رت ف����ى المس����افات البینی����ة 
  ت الماءجزیئاالموجودة بین 

  : جزیئیة) تجاذبترابط و ( تماسك ىبینھا قو جزیئات المادة ان وضحى بالتجربة
   بالید   ت قطعة من الحدیدیتفتحاول ن -١   : التجربة 

   فى اكواب صغیرةكمیة من الماء   تجزئةحاول نثم  -٢              
     :ة الحظالم
   بین جزیئات الحدید كبیرة جداالجزیئیة اسك الن قوة التم  بالید الحدید قطعة یصعب تفتیت -١
  بین جزیئات الماء ضعیفة  الجزیئیةالن قوة التماسك  الماءكمیة  تجزئھ لسھوی -٢

  و تختلف من مادة الى اخرى جزیئیة) تجاذبترابط و ( تماسك ىقوان جزیئات المادة بینھا   :اإلستنتاج
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 KHALED مذكرة المظالى

  الواحدة جزیئات المادةھى القوة التى تربط بین :  الجزیئیة قوى التماسك ٧

  
   :مقارنة بین خواص المادة في حاالتھا الثالث 

  غازیة  سائلة  صلبة  وجة المقارنة

  الرسم التوضیحى

  

    ھاموضع فىحركة اھتزازیة   اتیحركة الجزئ
  )محدودة جدا ( 

  كبیرة نسبیا 
  )ر حریةباك(

  اكبر ما یمكن 
  )حرة تماما(

  المسافات البینیة
  

  صغیرة جداً 
  )منعدمة شبة(

  كبیرة نسبیا 
  

  كبیرة جدا 
  )اكبر ما یمكن(

   تكاد تكون منعدمة  ضعیفة   كبیرة جداً   الجزیئیة قوى التماسك

  متغیرة الشكل و متغیرة الحجم  متغیرة الشكل و ثابتة الحجم  و  الحجم  ثابتة الشكل  الشكل و الحجم

  
  
  
  

  التصعید  اإلنصھار

  نھو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة بالتسخی  ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخین

تح����ول الم����ادة م����ن الحال����ة الص����لبة إل����ى الحال����ة الس����ائلة  عل����ل
  ؟بالتسخین

المادة الصلبة تضعف قوى الترابط و التماسك  تسخینعند النة 
تزداد المسافات البینیة و تتحرك بحریة أكبر وبین الجزیئات 

  فتصبح مادة سائلة

 الغازی����ةإل����ى الحال����ة  الس����ائلةتح����ول الم����ادة م����ن الحال����ة  عل���ل
  ؟بالتسخین

تضعف قوى الترابط و التماسك  السائلةالمادة  تسخینعند النة 
تزداد المسافات البینیة و تتحرك بحریة أكبر وبین الجزیئات 
  غازیةفتصبح مادة 

  

  
  
  
  
  
  
  

  االجابة  علل لما یاتى

المسافات البینیة بین جزیئاتھا صغیرة جدا وبالتالى  ألن  لحجمثابتة الشكل  و االمواد الصلبة  -١
  قوى التما سك بین جزیئا تھا  كبیرة جدا تكون 

وبالتالى كبیرة نسبیا المسافات البینیة بین جزیئاتھا ألن   یأخذ السائل شكل اإلناء الموضوع فیھ -٢
  .ضعیفة ھاقوى التماسك بین جزیئات تكون 

 وبالتالى تكون  جداكبیرة المسافات البینیة بین جزیئاتھا ألن   كل و الحجممتغیرة الش اتالغاز -٣
  تكاد تكون  منعدمة  ھاقوى التماسك بین جزیئات

 الحالة الغازیة الحالة السائلة الحالة الصلبة
  انصھار

  تجمد

  تصعید

  تكثف

  تبرید

  تسخیـن
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 KHALED مذكرة المظالى

   والجزیئات المادة ٨

   المختلفة غیر متشابھة الموادجزیئات  اما  -٢                                خواص الفى  جزیئات المادة الواحدة متشابھة -١ 
  .یتكون الجزئ من وحدات أصغر منھ تسمى الذرة  -٣

   ؟عن بعضھا  تختلفجزیئات المواد خواص  علل
  وطریقة ارتباطھا معا لھاالمكونة  نوع الذراتو الذرات عدد تركیب جزئ كل مادة عن تركیب جزیئات المواد االخرى فىبسبب اختالف 

  .النھا تتكون من ذرات متماثلة   جزئ األكسجین والھیدروجین جزئ عنصر؟: علل
  النھا تتكون من ذرات غیر متماثلة اوذرات  لعناصر مختلفة  :علل جزئ الماء و النشادر جزئ مركب 

  . مركبات جزیئات  -٢.        عناصر جزیئات  -١      - : الى ئاتالجزی تقسیم ویمكن   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المركب  العنصر

نقی�ة للم�ادة ال یمك�ن تحلیلھ�ا إل�ى م�ا ھ�و أبس�ط ھو أبس�ط ص�ورة 
  منھا بطرق كیمیائیة بسیطة

  ھو ناتج إتحاد ذرتین أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنیھ ثابتة

  وجزئ المركب یتكون من ذرات غیر متشابھة او غیر متماثلة  او متماثلة وجزئ العنصر یتركب من ذرات متشابھة
  

  )كلورید الصودیوم(مثل جزئ الماء و النشادر و ملح الطعام   ین و النیتروجینمثل جزئ االكسیجین و الھیدروج

  

ئالجز  
 

 جزيء مركب
 

 مختلفةذراتھ 

 O  2Hالماء -١

یتكون من ذرتین ھیدروجین و 
  ذرة أكسجین

  
 Na Clكلورید الصودیوم -٢

یتكون من ذرة صودیوم و ذرة 
  كلور 

  
 3NH النشادرغاز  -٣

 ھیدروجینذرات  ٣یتكون من  
  نیتروجینو ذرة 

  
   CH4غاز المیثان  -٤
 

 جزيء عنصر
 

 ةذراتھ متشابھ
 

 صلب
 

 سائل
 

 غاز
 

جزیئھ یتكون 
 واحدةمن ذرة 

 بروم زئبق

جزیئھ یتكون  
 من ذرة واحدة

جزیئھ یتكون 
 ذرتینمن 

جزیئھ یتكون 
 من ذرة واحدة

 جزیئھ یتكون 
 ذرتینمن 

 خامل نشط

  اكسجین -١
  ھیدروجین -٢
  نیتروجین -٣
  فلور -٤
  كلور -٥
 

  ھلیوم -١
  نیون -٢
  ارجون -٣
  كربتون -٤
  زینون -٥
  رادون -٦
 

مثل  
   الحدید

  نحاسوال
  و

  االلومنیوم
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٩ 
  
   

  
  

  
  

  من جزیئات والجزیئات تتركب من ذرات تتركب المادة 
  ھى اصغر وحدة بنائیة للمادة یمكن ان تشترك فى التفاعالت الكیمیائیة:الذرة 

  

  -:  للعناصر الكیمیائیة الرموز

  .التعامل معھا دراستھا و لسھولھ  : علل مشتقة من اسمائھا الالتینیة لكل عنصر كیمیائیا رمزا وضع العلماءإقترح 
  

  :  للعناصر الكیمیائیة الرموز أھم

  الرمز  العنصر  الرمز  العنصر

 I  یود  H  ھیدروجین 

 S  كبریت   O  أكسجین 

 P  فوسفور  N  نیتروجین 

 C  كربون   F  فلور 

 Si   سیلیكون  Cl  كلور

 Li  لیثیوم   He  ھیلیوم 

 K  بوتاسیوم   Ar  أرجون 

 Na  صودیوم   Br  بروم 

 Ca  كالسیوم   Hg  زئبق

 Mg  ماغنسیوم   Ag  فضة 

 Al  ألومنیوم   Au  ذھب 

 Zn  )زنك(خارصین   Cu  نحاس 

 Fe  حدید   Pb  رصاص 

  لااذا كان رمز العنصریتكون من حرف واحد یكتب كابیت
  ل و االخر صمولایكتب كابیتاالول اذا كان رمز العنصر یتكون من حرفین  

  
  
  
  
  
      

  االجابة  علل لما یاتى

الن بع��ض العناص��ر متش��ابھة ف��ى الح��رف االول و للتمیی��ز بینھ��ا  نض��یف   وز بعض العناصر تتكون من حرفین؟؟  رم
  Cمثل الكالسیوم و الكربون كالھما یبدأ بحرف  الحدھما حرف اخر

 العنص��ر رم��وز بع��ض العناص��ر ال تعب��ر ع��ن نط��ق اس��م
  باالنجلیزیة؟؟

  لعناصر بالالتینیة الن رمز العنصر یكتب بالالتینیة و اسماء بعض ا
  تختلف عن اسمائھا باالنجلیزیة مثل الصودیوم و البوتاسیوم
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  إلكترونات سالبة الشحنة و  -٢      واة موجبة الشحنة ن  -١ : منالذرة   تتركب :           :ةالذر تركیب   ١٠

  االجابة  علل لما یاتى

  ( + )على  بروتونات موجبة الشحنة  الحتوائھا  النواة موجبة الشحنة؟ -١
  )_( +و نیوترونات متعادلة الشحنة  

ع��دد اإللكترون��ات = الن ع��دد البروتون��ات الموجب��ة داخ��ل الن��واة  الذرة متعادلة كھربیا في حالتھا العادیة ؟ -٢
  السالبة خارج النواة

الن كتل���ة االلكترون���ات مھمل���ة اذا م���ا قورن���ت بكتل���ة البروتون���ات   كتلة الذرة في النواة ؟ركز تت -٣
  والنیوترونات

  تدور بسرعة فائقة حول النواة ھاالن  ال تسقط االلكترونات السالبة داخل النواة الموجبة؟ -٤

  :عن طریق عددین ھما التعبیر عن ذرة اى عنصر یمكن  :  ملحوظة ھامة 

  
  
  
  
  
  
  

  

  االجابة  علل لما یاتى

  الن العدد الكتلى یساوى عدد البروتونات و النیوترونات   العدد الكتلى اكبر من العدد الذرى غالبا ؟ -١
  اما العدد الذرى یساوى البروتونات فقط او االلكترونات فقط 

  العدد الكتلى= الن العدد الذرى   ال تحتوى نواة ذرة الھیدروجین على نیوترونات -٢

  صفر= او عدد النیوترونات  بسبب عدم احتواء النواة على نیوترونات  الكتلى فى ذرة الھیدروجینالعدد = العدد الذرى  -٣

  االجابة  مـــــاذا یحـــــدث

  عنصـــر آخــــر فیتحول العنصر الىرى والعدد الكــتلــى ذد الــدیتــغیـــرالعـ  إذا تـغیـــر عـــــدد البــروتــونــات في النـــــواة

  یتساوى العدد الذرى مع العدد الكتلى  احتواء النواة على نیوتروناتعدم  -٢

    اإللكترونات) ب(  النواة) أ(

   فى مركز الذرة  توجد -١
(+ ) تحتوى على  بروتونات موجبة الشحنة و -٢

  )_ ( +و نیوترونات متعادلة الشحنة 
  و شحنتھا موجبة  -٣
  ھا كتلة الذرة بتركز یو -٤

   بسرعة فائقة تدور حول النواه   -١
  جسیمات سالبة الشحنة       -٢
     و كتلتھا مھملة   -٣

  العدد الكتلي  لذرىالعدد ا

  ھو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة
  او عدد االلكترونات السالبة خارج النواة 

  ھو مجموع أعداد البروتونات الموجبة
  والنیوترونات المتعادلة داخل النواة    

  و یكتب اعلى  رمز العنصر  و یكتب اسفل یسار رمز العنصر
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١١ 

  

  . ةطاقت حسبكل  خاللھا اإللكترونات تدورحول النواة ھي مناطق وھمیة :  الطاقة مستویات

  سبعة مستویات  ھوعدد مستویات الطاقة  فى أكبر الذرات المعروفة  - ١:     الطاقة مستویات خصائص

  :یرمز لمستویات الطاقة مرتبة من الداخل إلى الخارج بالرموز التالیة  -٢                                       
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:ملحـــوظــة ھـــامــة

  - :بالتالى عن النواة و  ناابتعد كلماتزداد من الطاقة  و  ھمعین قیمةمستوى لــھ كل ل - ٣
  .  للنواةو اقربھم   Kطاقة ھو المستوى   ھمأقل 
  عن النواة و ابعدھم  Qطاقة ھو المستوى ھمأعال و
  تتوقف طاقة االلكترون على طاقة المستوى الذى یدور فیة حیث ان -٤

  طاقة المستوى الذى یدور فیة= طاقة االلكترون 
  

  الذرة المثارة  الكم او الكوانتم

ھي كمیة الطاقة التي یكتسبھا أو یفقدھا اإللكترون لكى ینتقل من 
  لى مستوى طاقة آخرمستوى طاقة إ

  )كوانتم( ھى الذرة التى اكتسبت كما من الطاقة

  

  االجابة  ماذا یحدث

  إلى مستوى طاقة أعلى  وتصبح الذرة مثارة االلكترون ینتقل   ؟؟)كوانتم(إذا اكتسب اإللكترون كما من الطاقة 

   االصلى ى طاقتةیعود اإللكترون إلى مستو  إذا فقد اإللكترون كما من الطاقةـ
  )المستقرة(العادیة وتعود الذرة إلى حالتھا 

-                 

  .دد معین من اإللكترونات ال یتحمل أكثر منھ بعكل مستوى طاقة یتشبع  -١
  تملئ المستویات االقل فى الطاقة اوال بااللكترونات ثم یلیھا المستویات االعلى فى الطاقة -٢
  وھكذا  Lاوال ثم المستوى   Kحیث یملئ المستوى  

   Lاقل من طاقة المستوى  Kالن طاقة المستوى  ؟ Lبااللكترونات قبل المستوى  Kعلل یمأل المستوى 
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١٢ 
  ھو رقم المستوى ) ن ( حیث )  ٢ن٢( یمكن حساب عدد اإللكترونات التي یتشبع بھا مستویات الطاقة من العالقة  -٣
  :فقط كالتالي وھذة العالقة تنطبق على مستویات الطاقة األربعة األولى  

  

  )٢ن٢(عدد اإللكترونات التي یتشبع بھا المستوى  رقم المستوى) = ن(  مستوى الطاقة

  الكترون ٢= ٢١×  ٢=       ٢ن ٢  ١             Kالمستوى

  إلكتــــرون ٨= ٢٢  ×٢=       ٢ن٢  ٢             Lالمستوى

  إلكتــــرون١٨= ٢٣×٢=      ٢ن٢     ٣             Mالمستوى

  إلكتــــرون٣٢= ٢٤× ٢=      ٢ن٢  ٤             Nالمستوى
  . إلكترون١٨ال یتحمل أكثر من   Mا لطاقة الثالث  مستوى - :عـــــــلل       

     ١٨= ٢٣× ٢=  ٢ن٢وعدد اإللكترونات یتحدد من العالقة  ٣=ألن ن:جـــ 
  ألن الذرة تصبح غیر مستقرة )علل(المستوى الرابع على المستویات األعلى من  ٢ن ٢ال تنطبق العالقة  : مالحظات ھامة 

  
  مھما كان رقم المستوى إلكترونات )  ٨ (ب الخارجى الى ذرة یتشبعمستوى ال -٤

  إلكترون  ٢أكثر من ب یتشبعال  kما عدا المستوى 
  ؟) 9-8-2( ال یمكن ان یكون 19Kالتوزیع االلكترونى للبوتاسیوم  علل

  إلكترونات)  ٨ (باكثر من  ة ال یتشبعالن المستوى الخارجى الى ذر
  
  -:لبعض العناصر   التوزیع اإللكتروني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تساوى   Mمستویات طاقة عدد الكترونات  ٣تتوزع الكتروناتة على ) (Xعنصر   ) ٣( مثال 
  و العدد الكتلى  –احسبى العدد الذرى  ١٢= و عدد النیوترونات    Kعدد الكترونات 

  )او ال تدخل  دخل فى تفاعل كیمیائيت( اذا كانت الذرة نشطة اوغیر نشطةیحدد  ھو الذى للذرةالطاقة االخیر نات مستوى لكترواعدد 

   
  ذرة الصودیوم نشطة و تدخل فى التفاعالت الكیمیائیة ؟ علل  

  .إلكترونات ٨أقل من لعدم اكتمال مستوى طاقتھا االخیر بااللكترونات اى 
  .كیمیائیةالتفاعالت الال تدخل في Ne  10ذرة النیون:  أو.   كیمیائیةالتفاعالت اللة ال تدخل في الغازات الخام :علل

  بسبب اكتمال مستوى طاقتھا االخیر بااللكترونات: جـــ  



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٣                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١٣ 
  

  

   18Arواألرجون   ١٠ Neالنیون  و   He 2الھیلیوم مثل                                     مثل االكسیجین و الصودیوم و البوتاسیوم

      
  
  
  
  ما ھى اھمیة الوقود بالنسبة للسیارة و الغذاء بالنسبة لالنسان؟  

  )بذل شغل( الطاقة الناتجة من احتراق الوقود داخل السیارة تجعلھا قادرة على الحركة
  )بذل شغل(الغذاء تمكن اإلنسان من القیام باألنشطة المختلفة احتراق  الطاقة الناتجة منو

  شغل  بذلیقال انك تمعینة  )ازاحة (فتحرك مسافة قوةب اذا اثرت على جسم    
  شغل  بذلیقال انك ال تمعینة ) ازاحة (حرك مسافةفلم یتقوة ب اذا اثرت على جسمو

                                                                        
  
  
  
  
  

  صفر= شغل ؟ الن االزاحة المقطوعة الشخص الذى یدفع حائط ال یبذل  علل
  
  



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٤                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١٤ 

   
  الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وحركة المیاة ؟ الى استغاللتلجأ الدول المتقدمة  علل

  النھا مصادر رخیصة وغیر ملوثة للبیئة
  
  

  الشغل المبذول علیھ  نتیجةالجسم بھي الطاقة المخزونة 
  جول  ٢٠= ماذا یعنى ان طاقة وضع جسم 

  جول ٢٠= الشغل المبذول علیة  نتیجةة المخزونة داخل الجسم اى ان الطاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٥                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١٥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  عجلة الجاذبیة ×الكتلة = الوزن  وزن الجسم اكبر من كتلتة ؟ الن:    علل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
                    

            
             
           

        
             



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٦                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١٦ 
  
  
  

  كة الجسم الشغل المبذول أثناء حرھى  :طاقة الحركة 
  جول ٢٠طاقة حركة جسم  ماذا یعنى ان

  جول ٢٠= اى ان الشغل المبذول اثناء حركة الجسم 
  
  
  
  
  

  طاقة الحركة التى تتوقف علیھا   العوامل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لسرعة مع مربع ا طردى طاقة الحركة تتناسبالن  علل اذا زادت السرعة للضعف تزداد طاقة الحركة الى أربعة امثال ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٧                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١٧ 
  
  
  

  ھى مجموع طاقتي الوضع والحركة    المیكانیكیة الطاقة

  طاقة الحركة+ طاقة الوضع = الطاقة المیكانیكیة                        
  طاقة الحركة -الطاقة المیكانیكیة = طاقة الوضع                        
  طاقة الوضع -الطاقة المیكانیكیة = طاقة الحركة                        

  الطاقة المیكانیكیة للجسم عند أعلى ارتفاع لھ تساوي طاقة الوضع فقط  علل -١
  صفر= ألن الجسم ساكن و  طاقة الحركة  
  ) علل ( الطاقة المیكانیكیة للجسم عند وصولھ الى األرض تساوى طاقة الحركة فقط   -٢

  فرص= ألن الجسم متحرك و طاقة الوضع 
  ط ح=   وط     الطاقة المیكانیكیة للجسم عند منتصف المسافة -٣

  ط ح ٢=  وط  ٢= الطاقة المیكانیكیة وبالتالى فان 
  

  متر فما الشغل المبذول على الكرة  ٤ث عند ارتفاع /متر ٣قذف رجل كرة رأسیا فكانت سرعتھا      ١مثال 
  كجم ؟     ٢نیوتن وكتلتھا     ٥اذا كان وزنھا  

  طاقة الحركة +  طاقة الوضع = الطاقة المیكانیكیة للجسم        
  جول  ٢٠=  ٤×  ٥=  االرتفاع   × وزن الجسم = طاقة الوضع            

                           جول                                   ٩) =  ٣×  ٣( ×     ٢×         =         مربع السرعة  × الكتلة =        طاقة الحركة        
  

  جول٢٩=  ٩+  ٢٠= الطاقة المیكانیكیة     
  

  ٢ث/م١٠وعجلة الجاذبیة االرضیة متر  ٨كجم من على ارتفاع  ٥سقط حجر كتلتة  ٤ ٢مثال
  ؟فما طاقة وضعة و طاقة حركتة عند             

  ا یصل الى االرض    عندم -٣    بعد وصولة الى ارتفاع مترین -٢ بدایة السقوط       -١

  وضحى بالتجربة تحول طاقة الوضع الى طاقة حركة و العكس ؟ 
  ارفع كرة من كرات التنس من مستوى سطح األرض الى مستوى الراس :التجربة  

  ثم  أترك الكرة لتسقط على االرض 
    نالحظ عند اصطدام الكرة باالرض فانھا تستمر فى الصعود و الھبوط  :المالحظة  

  عند رفع الكرة تكتسب طاقة وضع بسبب الشغل المبذول علیھا -١ :سیر  التف
  وعند ترك الكرة تسقط  تتحول طاقة الوضع الى طاقة حركة -  ٢            
  العلى  تتحول طاقة الحركة الى طاقة وضع وھكذا اخرى عند صعودھا  مرة و -٣            
  كة و العكسان طاقة الوضع تتحول الى طاقة حر :االستنتاج

  

  
  
  
  

     المیكانیكیة الطاقة بقاء  : والا  

   قانون بقاء الطاقة المیكانیكیة؟بالتجربة اثبتى  
   ھاثم نتركنجذب كرة البندول العلى ونحضر بندول بسیط   :التجربة 

  نجذب الكرة بعیدا عن موضع السكون او االستقرار و نتركھا نكرر ما سبق مع بندولین             
  یمینا و یسارا على جانبى موضع السكون  یتحرك البندول  - ١   لمالحظةا

  یتحرك البندول االول فیصطدم بالثانى فیسبب حركتة  -٢              
  ثم یعود الثانى لیصطدم باالول فیسبب حركتة                 

                   ةكتسب طاقة وضع بسبب الشغل المبذول علیدفع البندول یعند    :التفسیر 
  الى اقص ارتفاع  البندولیصل وعندما  تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة  ةوعند ترك             

                   یظل البندول محتفظا بطاقتھ المیكانیكیة و ھكذا وضعالى  الحركةتتحول طاقة               
  معا  تبادل طاقتى الوضع و الحركةت حیثیظل الجسم محتفظا بطاقتھ المیكانیكیة  :االستنتاج 

١  
٢ 

١  
٢ 



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٨                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

١٨ 
  

  "مقدار ثابت =مجموع طاقتي الوضع والحركة ألي جسم في مجال الجاذبیة : "  المیكانیكیة الطاقة بقاء قانون

          علل تتشابة كال من حركة االرجوحة و حركة البندول البسیط ؟
  مجموعھما یساوى مقدار ثابت  الن فى كال منھما تتبادل طاقتى الوضع و الحركة بحیث یكون

                                              البسیط الكھربي العمود : ثانیا 

  محلول حمض اناء زجاجى یحتوى على  : یتركب من 
  احدھما من النحاس ینغمس فیة معدنان مختلفان 
  ) -( یعمل كقطب سالب   و االخر من الخارصین( + ) یعمل كقطب موجب  
  :كرة عمل العمود البسیط ف 
  الطاقة الكیمیائیة الى طاقة كھربیة فیة  حولتت 

  
  

   ؟عمل نموذج للعمود الكھربى البسیط تجربة 
  ساق من الخارصین   -سلك نحاسى معزول   -بوصلة صغیرة  -لیمونة كبیرة  االدوات

   لخارصین اق فیھا ساس رغثم ن لیمونة من الخارج حتى تصبح لینةال ضغط علىن -١ لخطواتا
  نكشف طرفى سلك النحاس ثم نلف السلك عدة مرات حول البوصلة  - ٢          

  نغرس احد طرفى السلك فى اللیمونة و نربط الطرف االخر حول ساق الخارسین -٣          
  نالحظ انحرف إبرة البوصلة فى اتجاة معین مما یدل على مرور تیار كھربي: لمالحظة ا

  داخل اللیمونة  تفاعالت كیمیائیة ینتج عنھا مرور تیار كھربى یحدث  :التفسیر
  فى سلك النحاس ویستدل علیة من انحراف ابرة البوصلة               
  تتحول الطاقة الكیمیائیة المختزنة فى اللیمونة الى طاقة كھربیة  :االستنتاج 

   عللة و لكن بدرجة اقل  عند استبدال اللیمونة بدرنة بطاطس تنحرف ابرة البوصل :ملحوظة 
  الن المحلول الخلوى اى محلول خالیا البطاطس تقوم بدور المحلول الحامضى فى اللیمونة               

  ثالثا دوران التیار الكھربى 

  -:وضحى بالتجربة تحوالت الطاقة فى المصباح الكھربى 
  مصباح –أسالك توصیل  -بطاریة   -مفتاح  االدوات

  كون دائرة كھربائیة بسیطة  كما ھو موضح بالشكل ن -١ لخطواتا
  نغلق الدائرة الكھربیة لمدة دقیقة ثم نفتحھا مرة اخرى  – ٢            
  .نلمس زجاج المصباح بالید  -٣            

  المصباح الكھربي  و سخونة  ائةاض: لمالحظة ا
  .اى ان الطاقة تتحول من صورة إلى أخرى  طاقة ضوئیة و حراریة فى المصباح الكھربى تتحول الطاقة الكھربیة الى  :االستنتاج 

  
  وضحى بالرسم دائرة كھربیة لتنبیة شخص فاقد البصر و اخر فاقد السمع؟

     ةالسیار داخل الطاقة حوالتت رابعا

  

  تحوالت الطاقة  في السیارة

  .ي الوقود إلى طاقة حراریة وحركیةفالمختزنة تتحول الطاقة الكیمیائیة   )الموتور(الة االحتراق الداخلى  -١

  تتحول الطاقة المیكانیكیة إلى طاقة كھربیة   الدینامو -٢

  .                   الطاقة الكھربیة إلى طاقة ضوئیة  تتحول  )الفوانیس(المصابیح  -٣

  .الطاقة الكھربیة إلى طاقة صوتیة تتحول  الرادیو -٤

  .یة إلى طاقة حراریةالطاقة الكھربتتحول   سخان التكییف -٥

  من ذلك نستنتج أن

  أخرى تتحول من صورة إلى ھالكن و الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم: "  الطاقة بقاء قانون



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ١٩                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

  بھا الطاقة تحوالتو التكنولوجیة التطبیقات لبعض أمثلة ١٩

  تحوالت الطاقة بة  التطبیق التكنولوجى

  كھربیة إلى طاقة النوویةاقة اتتحول الط:           المفاعل النووى فى  -١

  تتحول الطاقة الشمسیة إلى طاقة كھربیة  الخالیا الشمسیة -٢

  حركیةإلى طاقة  الكھربیة تتحول  الطاقة   ماكینة الحیاكة -٣

  صوتیةو  ضوئیة كھربیة إلى طاقةالطاقة التتحول   التلیفزیون -٤

  صوتیةو  ضوئیة كھربیة إلى طاقةالطاقة التتحول   التلیفون المحمول  -٥

  حراریةو  ضوئیة كھربیة إلى طاقةالطاقة التتحول   :    فى المصــــباح الكھربي -٦

  طاقة حراریة تتحول الطاقة الكھربیة إلى           الكھربیھالمدفأة  -٧

  میكانیكیة او إلى طاقة حركیة تتحول الطاقة الكھربیة             الكھربیةالمروحـة  -٨

  میكانیكیة او إلى طاقة حركیة تتحول الطاقة الكھربیة  الكھربیة الغسالة  -٩

  إلى طاقة حراریة الكھربیةیحول الطاقة   الكھربىالسخان  - ١٠

  صوتیةإلى طاقة  الكھربیةیحول الطاقة   الجرس الكھربى  - ١١

  -:للتطبیقات التكنولوجیة  االیجابیة االثار 
  
  
  
  
  
   -:ولوجیة تطبیقات التكناالثار السلبیة لل:  

  االثار السلبیة  التطبیق التكنولوجى

  یسبب تلوث كیمیائي للھواء  عادم السیارات   -١

  تسبب  تلوث كیمیائي للھواء والماء والتربة  -١  المبیدات الكیمیائیة -٢
  تسبب تسمم غذائى -٢

  التشوھات والعاھات المستدیمة والكثیر من االمراض والموتتسبب   المتفجرات -٣

  تسبب الدمار الشامل   ألسلحة الذریة ا -٤

  تسبب تلوث كھرومغناطیسي              المحمولالتلیفون شبكات  -٥

  تسبب تلوث ضوضائي  و االت الحفرمكبرات الصوت  -٦

  
  
  

  الحراریة الطاقة على الحصول طرق

   باالحتكاك حراریة طاقة الى المیكانیكیة الطاقة تحول -١

   طاقة المیكانیكیة الى طاقة حراریة باالحتكاكتوضح تحول ال: تجربة  
 :الخطوات   
  نحضر دراجة و نقلبھا و ندور البدال بسرعة  ثم نضغط على الفرامل بقوة -١
  و نلمس اطار الدراجة بعد توقفھا مباشرة -٢

  حرارة اطار الدراجة و الفرامل ارتفاع درجة نالحظ :المالحظة 
               جة و الفرامل ادى الى ارتفاع درجة حرارة كال منھمااالحتكاك بین اطار الدرا التفسیر 

  الى طاقة حراریة باالحتكاك الطاقة المیكانیكیة  تتحولت  االستنتاج



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٠                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

  :  حراریة طاقة الى لالجسام الحركیة الطاقة تحول -٢ ٢٠

  توضح تحول الطاقة الحركیة لالجسام الى طاقة حراریة) ١(تجربة 
  كرات معدنیة صغیرة  –ترمومتر  –ستیك برطمان بال االدوات 

  نضع الكرات المعدنیة  فى البرطمان البالستیك  - ١ :الخطوات  
 حرارةالكرات بواسطة الترمومتر ثم نغلق البرطمان جیدا ونعین درجة -٢              

 ت الكرا نرج البرطمان عدة مرات بسرعة لمدة دقیقتین  ثم نعین درجة حرارة -٣              
 االحتكاك نالحظ ارتفاع درجة حرارة الكرات المعدنیة  نتیجة  المالحظة

 ترتفع درجة الحرارة بسبب حركة االجسام واحتكاكھا ببعضھا  -١االستنتاج 
  وتتناسب درجة الحرارة تناسبا طردیا  مع سرعة حركة االجسام  و بالتالى مع  طاقة حركتھا – ٢            

  الحرارة درجة  لحراریةا الطاقة

صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى في درجة  ھي
  عند تالمسھمافي درجة الحرارة  الحرارة إلى الجسم األقل

  

اتجاه انتقال  ھي الحالة الحراریة للجسم والتي یتوقف علیھا
  الحرارة منھ أو إلیھ عند مالمسة جسم آخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ین جسمین متساویین فى درجة الحرارة ال تنتقل الحرارة ب :ملحوظة  

  :        ةالحرار انتقال طرق

  انتقال الحرارة بالحمل  باإلشعاع انتقال الحرارة  بالتوصیل انتقال الحرارة

 األجسامبعض ھي انتقال الحرارة خالل 
  آخرالى الصلبة من طرف 

انتقال الحرارة من طرف ملعقة  مثل 
 ساخنة للطرف األخر

  

درجة حرارتة رارة من جسم ھى انتقال الح
إلى الوسط المحیط وال تحتاج مرتفعة 

  لوسط مادي تنتقل خاللھ 
الى  انتقال الحرارة من الشمس مثل

  االرض

 االوساط الغازیة خاللھى انتقال الحرارة 
 و السائلة حیث تقل كثافة الجزئیات 

كثافة  دادوتز ترتفع إلى اعليفالساخنة 
  " أسفلتھبط إلى فالجزئیات الباردة 

  و انتقال حرارة المدفأةغلیان الماء  مثل

  



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢١                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢١ 
  

  انتقال حرارة المدفأة بالحمل و االشعاع -٢       انتقال حرارة الشمس الى االرض باالشعاع فقط  - ١: ملحوظة 
  

  االجابة  علل لما یاتى

  بط إلى أسفل الھواءالمالمس للفریزر یبرد فتزداد كثافتھ فیھ ألن  الثالجة؟ یوضع  الفریزر أعلى -١
  فیحل محلة ھواء اخر وھكذا حتى یبرد ھواء الثالجة

  ألن الھواء المالمس للمدفاة یسخن تقل كثافتة فیرتفع إلى اعلي  توضع المدفأة على ارضیة الحجرة؟   -٢
  یحل محلة ھواء بارد اكبر كثافة  وھكذا یستمر صعود و ھبوط الھواء ف 
  حتى یتم تدفئة ھواء الحجرة 

ال حرارة الشمس الى االرض انتق -٣
  ؟  وال تنتقل بالحمل والتوصیل  باالشعاع فقط 

  الن ھناك فراغ شاسع بین الشمس واالرض

  

  حیاتنا في ةیالحرار الطاقة و التكنولوجیا

   ةیحرار طاقة تنتج التي التطبیقات أمثلة من
   ثعدیدة تنتج طاقة حراریة وتختلف عن بعضھا من حیتكنولوجیة  ھناك تطبیقات

  )ملوث او غیر ملوث (تاثیرھا على البیئةو -٣)  غیر متجدد  -متجدد  –دائم ( و نوع مصدر الطاقة  -٢مصدر الطاقة    -١

   :امثلة  لھذة التطبیقات         

  تاثیرھاعلى البیئة  نوع مصدر الطاقة  مصدر طاقتھا  تطبیقات تكنولوجیة

  للبیئة غیر ملوث  دائم  الشمس  السخان الشمسي

  متجددة  الكھرباء  خان الكھربيالس

  

  للبیئة ملوثغیر 

  المدفأة الكھربیة  

    الغاز الطبیعي  أفران الغاز

  متجددغیر 

  

  

  مشتقات البترول  الموقد البترولي  للبیئة ملوث

  الفحم  الفحم  مدفأة

  

  

  

  

  

  

  االجابة  علل لما یاتى

  دائم) الشمس(ألنھ غیر ملوث للبیئة ومصدر طاقتھ   لغازیفضل استخدام السخان الشمسي عن السخان الكھربي أو سخان ا -١

الن الشمس مصدر دائم وغیر ملوث للبیئة اما الوقود   احتراق الوقود؟عن من الطاقة الشمسیة  الكھرباء  انتاجفضل ی -٢
  مصدر غیر متجدد وملوث للبیئة

  ملوث للبیئةوغیر ورخیص مصدر دائم  النھا   الطاقة الشمسیة من افضل انواع الطاقات-٣

  النھا المصدر الرئیسى لمعظم الطاقات على سطح االرض  اھمیة الطاقة الشمسیة فى حیاتنا -٤



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٢                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢٢ 
  

  
  

  و بیئة المعیشة الحجم -: من حیث  عن بعضھا الحیواناتتختلف      الحیوان عالم في التنوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     وحجم أوراق االشجار حجم االشجار   -: من حیث  ھا عن بعض تختلف النباتات النبات عالم في التنوع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدقیقة الحیة الكائنات تنوع

   فى الماء و الھواء و التربةتنتشر ترى بالمیكروسكوب وبالعین المجردة ولكنھا  ىال تر دقیقة ھي كائنات  :الكائنات الحیة الدقیقة 
  سیوم   األمیبا والیوجلینا والبرامی من أمثلتھا

  الحركة وطریقة الشكل في الدقیقة الحیة الكائنات تتنوع

  تجربة توضح تنوع الكائنات الحیة الدقیقة 
    العدسة الشیئیة للمجھر تحتضع قطرة من ماء بركة ن - ١ الخطوات 

  ازرق میثلین محلول  قطرة  من علیھا  ضعثم ن -٢             
   البرامسیوم و مثل االمیبیا) وحیدة الخلیة(نات الدقیقة  العدید من الكائ نالحظ   المالحظة     

  تختلف  عن بعضھا من حیث الشكل وطریقة الحركة .الیوجلینا و                   
  الشكل وطریقة الحركة حیث منتختلف الكائنات الدقیقة عن بعضھا  االستنتاج 



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٣                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢٣ 
  دقیقة؟من الكائنات ال األمیبا والیوجلینا والبرامیسیومعلل تعتبر 

     النھا وحیدة الخلیة ال یمكن رؤیتھا اال بالمجھر 

  :  الحیة الكائنات تصنیف علم

في مجموعات حسب  المتشابھ منھا  ھو أحد فروع علم األحیاء الذي یبحث في أوجھ الشبھ واألختالف بین الكائنات الحیة ووضع" 
  " لسھولة دراستھا خصائصھا المشتركة 

  سھولة دراستھا  لو  بسبب تنوعھا الھائل ؟ف الكائنات الحیة بتصنی العلماء قومعلل ی
  

  الظاھري الشكل حسب النباتات تصنیف : أوال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكاثر طریقة حسب النباتات تصنیف :  ثانیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجراثیم مثل الفوجیر و كزبرة البئر بتكوینتتكاثر  ھى نباتات ارضیة صغیرة  السراخس  
  

  االجابة  علل لما یاتى

  غالف ثمرى داخل الن بذور ھذة النباتات توجد داخل مخاریط و لیس  سمیت معراة البذور بھذا االسم ؟ -١

  الن بذور ھذة النباتات توجد داخل غالف ثمرى  سمیت مغطاة البذور بھذا االسم ؟  -٢

  النھا ال تكون ازھار  نباتات الزھریة ؟ سمیت معراة البذور  -٣

  النھا  تكون ازھار  نباتات زھریة ؟ البذور مغطاةسمیت   -٤



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٤                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

  الجسم تدعیم لطبیعة تبعا الحیوانات تصنیف : ثالثا ٢٤

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلحفاة ذات دعامة داخلیة و خارجیة : ملحوظة 

  األرجل عدد حسب المفصلیات تصنیف : رابعا

  -:الى  صنف حسب عدد االرجل المفصلیةو تمفصلیة أرجل لھا فقاریة  حیوانات ال : "المفصلیات  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ازواج من االرجل المفصلیة ٣ازواج من االرجل المفصلیة اما الحشرات لھا  ٤الن العقرب لة علل الیعتبر العقرب من الحشرات ؟ 
ازواج من االرجل  ٤لھا  ازواج من االرجل المفصلیة اما العنكبوتیات  ٣الن الجراد لة علل ال یعتبر الجراد من العنكبوتیات ؟ 

  فصلیةالم

  االسنان عدد و نوع حسب الثدییات تصنیف : خامسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٥                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢٥ 
  حتى تستطیع التقاط على الحشرات   عللى القنفذ لة اسنان امامیة ممتدة للخارج؟

  حتى یستطیع تقطیع و تمزیق لحم الفریسة   عللى االسد و النمر لة انیاب مدببة و ضروس حادة

   الحیة الكائنات تصنیف حدةو

  مثل نوع القطط أو الكالب أو األرانب  للكائنات الحیة االساسیةالتصنیف  وحدةوس من النـوع یاتخذ العالم  لین

ھو مجموعة من الكائنات الحیة األكثر تشابھا في صفاتھا الظاھریة والتي یمكنھا أن تتزاوج فیما بینھا وتنتج أفرادا : "  النوع

   " ة قادرة على التكاثر وحفظ النوع جدیدة خصب
  النھا تنتج افراد خصبة قادرة على التكاثر و حفظ النوعیمكن حدوث تزاوج بین افراد النوع الواحد؟  علل-١
  مثل  نھا تنتج افراد عقیمة غیر قادرة على التكاثر و حفظ النوع؟ ال انواع مختلفةالیمكن حدوث تزاوج بین افراد  علل -٢
  انثى بغل عقیمةأنثى عقیمة تسمى  ینتجحصان انثى الحمار و ذكرتزاوج   
  انثى عقیمة تسمى ذنكى تنتجتزاوج ذكر حمار وحشى و انثى حمار برى   

  تنتج افراد خصبة النھما نوع واحد  ماذا یحدث عند تزاوج رجل افریقى بامراة اسیویة؟
  
  
  

  الحیة ؟المعیشة احد اسباب تنوع الكائنات تعدد بیئات یعتبر  علل
  -: التغیرات البیئیة مثل  معتتكیف حتى 

  الماء مدى وفرة – ٣      تنوع الغذاء – ٢  تغیر المناخ              – ١  
  : امثلة توضح التكیف مع بیئة المعیشة

  ؟ مفلطح وتنتھي قدم الجمل بخف سمیك  )علل( -1
  الساخنةال تغوص فى الرمال و تحمیة من حرارة الرمال ا حتى

  الجري على التربة الصخریة یستطیعحتى  ؟تنتھي قدم الحصان بحافر قوي   )علل(-٢
  ماذا یحدث عند حدوث تبادل بین اقدام كل من الجمل والحصان ؟ -٣

  تغوص قدم الجمل فى الرمال وال یستطیع الحصان الجرى على التربة الصخریة
  

                              
  
  
  لكائن الحي أو تركیب جسمھ أو الوظائف الحیویة ألعضائھ ھو تحور او تغیر  في سلوك ا  

  لكي یصبح أكثر تالؤما مع ظروف البیئة التي یعیش فیھا  مثال قدم الجمل وقدم الحصان
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أنواع التكیف 

 تكیف تركیبي أو تشریحي یف وظیفيتك تكیف سلوكي

ھو تحور فى سلوك الكائن الحى  
في أوقات محددة من الیوم او 

 السنة 

ھو تحور فى أنسجة و 
اعضاءالجسم لتصبح قادرة 
 على القیام بوظیفة معینة 

ھوتحورفى تركیب أحد أجزاء 
 الجسم لیتالئم مع ظروف البیئة

  ز العرق فى األنسان مثل افرا مثل قدم الجمل وقدم الحصان 
 وافراز السم في الثعابین

  ھجرة الطیور -١مثل 
و نشاط معظم الطیور نھارا   -٢

 ونشاط الخفافیش لیال 

 التكیف



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٦                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢٦ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التى تعیش فیھا معیشھ والبیئة وف الو ظرحركة اللتالءم طریقة االمامیة فى الثدییات تتحور عظام األطراف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكیف وطبیعة الغذاء

   
   ةحركالطریقة و  التى تعیش فیھا ظروف البیئة و  علیة  الذي تتغذى نوع الغذاءلتتكیف مع  رجل ومناقیر الطیورا  تتحور

  تحورات االرجل  تحورات المناقیر  نوع الغذاء  الطیور

الطی�ور الجارح�ة مث�ل 
  صقور و النسورال

لھ�������ا من�������اقیر ح�������ادة   تتغذى على اللحوم
لتمزیق    عللومعقوفة 

  لحم الفریسة

بمخال�ب ح�ادة  ثالث�ة  ولھا ارب�ع اص�ابع تنتھ�ى
    عللأمامیة  و الرابع  خلفي قابل لالنثناء 

  لتحكم القبض على فریستھا         
  

  تتغذى على   الھدھد و ابو قردان
  الدیدان و القواقع 

یر طویل������ة من������اقلھ������ا 
لتس�اعدھا   عللورفیعة 

عل����ى التق����اط الدی����دان 
  والقواقع من التربة

لھ���ا أرج���ل طویل���ة ورفیع���ة و تنتھ���ي بأص���ابع 
حت��ى تس��تطیع  المش��ي ف��ي وج��ود   عل��لدقیق��ة 
  الماء

  
  

  تتغذى على   البط  واألوز  
  الطحالب واألسماك

لھ���ا من���اقیر عریض���ة و 
مس����ننة م����ن األجن����اب 

لتس���اعدھا عل���ى   عل���ل
طع�����ام م�����ن ترش�����یح ال

  الماء

  لتساعدھا على العوم  عللولھا أرجل مكففة   -
  و السباحة فى الماء

  
  

                          
  
   



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٧                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢٧ 
  
  
 

  أكلة الحشراتالمفترسة التكیف في النباتات 

   : الحشرات اكلة المفترسة النباتات

  وصنع المواد الكربوھیدراتیة  ھي نباتات خضراء ذاتیة التغذیة تستطیع القیام بعملیة البناء الضوئي -١
  یةالبروتین المواد لصنعمن التربة الالزمة  المواد النیتروجینیةلكنھا ال تستطیع امتصاص  -٢
  منھا  بروتینیةالمواد الاص متصاوو ھضمھا ألقتناص الحشرات  اوراقھا اجزاء من لذلك تحورت  -٣
  الدایونیا والدروسیرا وحامول الماء     ومن أمثلتھا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االجابة  علل لما یاتى

ع��ن طری��ق عملی��ة البن��اء )الموادالكربوھیدراتی��ة(النھ��ا تق��وم بتص��نیع غ��ذائھا  النباتات المفترسة ذاتیة التغذیة  -١
  الضوئى

للحص���ول عل���ى الم���واد البروتینی���ة الت���ى تحتاجھ���ا لع���د ق���درة ج���ذورھا عل���ى   تلجأ بعض النباتات الى افتراس الحشرات  -٢
  تروجینیة من التربةامتصاص المواد النی

  منھا المواد البروتینیةألقتناص الحشرات و ھضمھا وامتصاص   تحورت اجزاء من اوراق النباتات المفترسة  -٢



  

  ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالد/أ ٢٨                  

 خالد ابو بكر المظالى
2019  

 

 KHALED مذكرة المظالى

٢٨ 
  

  : الطیور ھجرة -٣

  
الطیورمن المناطق القطبیة الباردة خالل فصل ھو انتقال 

إلتمام عملیة التكاثر ثم  ءةاضاأكثر دفئا و مناطقالشتاء إلى 
  طائر السمان  مثل  في الربیع تعود إلى موطنھا األصلي 

  )تكیف سلوكى (
الطیورمن المناطق القطبیة الباردة خالل تھاجر بعض  علل

  ؟فصل الشتاء
  إلتمام عملیة التكاثر اضاءةأكثر دفئا و للبحث عن مناطق 

  
  
  
  

  التخفي بغرض التكیف  -٤

  بإسم المماتنة  لتكیفامن ویعرف ھذا النوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 


	تختلف المواد عن بعضها فى كثير من الخواص الكيميائية والفيزيائية : -         
	معلومة اثرائية 
	                      مسائل                        ل

